3. Agenda pozemkových úprav
3.1. Projekty pozemkových úprav
Pozemkové úpravy sú základným a jediným komplexným organizačným nástrojom usporiadania
pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. Túto činnosť upravuje zákon SNR č. 330/1991 Zb. o
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Dôvody uskutočnenia a úlohy pozemkových úprav:











prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby (12,5 milióna pôvodných
pozemkov o priemernej výmere 0,45 ha),
odstrániť nedostatky v evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
zredukovať (znížiť) veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti
(12-15 spoluvlastníkov na jeden pozemok)
prostriedkami vlastnými pozemkovým úpravám založiť základ ďalšieho rozvoja vidieka,
vytvoriť podmienky pre trh s pôdou,
vyriešiť prístup vlastníkov k svojim pozemkom, ktorý bol znemožnený v dôsledku zavedenia
kolektivistických foriem hospodárenia na pôde,
sprehľadniť nájomné vzťahy k pozemkom
znížiť počet parciel právneho stavu na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území,
vybudovanie plánovaných spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových
zvýšiť ekologickú stabilitu územia

Pozemkové úpravy sú dlhodobé (4-8 ročné) projekty, vykonávané oprávnenými súkromnými
geodetickými spoločnosťami, pri ktorých sa výraznou mierou mení podoba katastrálneho operátu (teda
katastrálne mapy, vlastnícke vzťahy daného územia a i). Hlavná zmena, ktorá sa najviac dotýka občanov
spočíva najmä v obmene vlastníckych vzťahov a umiestnenia ich pozemkového vlastníctva. Po úspešnom
ukončení projektu a jeho zápise do katastra nehnuteľností vlastnícke práva k starým pozemkom, ako aj
dovtedajšie nájomné vzťahy zanikajú. Vlastnícke práva k novým pozemkom, ktoré sú určené
rozdeľovacím plánom naopak vznikajú. Treba, pripomenúť, že celý projekt sa deje v úzkej súčinnosti
s vlastníkmi nehnuteľností a na vznik a umiestnenie nových pozemkov je nutný súhlas každého jedného
vlastníka. Vlastníci sú pri vykonávaní pozemkových úprav súčinní aj cez tzv. Združenie účastníkov PPU
a toto združenie prostredníctvom svojho voleného predstavenstva spolupracuje pri tvorbe projektu so
zhotoviteľom a správnym orgánom.
Okrem obmeny katastrálneho operátu, medzi ďalšie dôležité úlohy pozemkových úprav patrí aj
zmena vzhľadu katastrálneho územia, ktorá sa dosahuje budovaním spoločných zariadení a opatrení po
úspešnom ukončení projektu. Ich hlavným cieľom je zvýšiť ekologickú stabilitu územia budovaním
protieróznym opatrení, biokoridorov, alebo poľných ciest. Pre nedostatok finančných prostriedkov však
realizácia týchto opatrení výrazne zaostáva za ich predpokladanom.
Ďalšou výhodou pozemkových úprav je bezplatné vyčlenenie pozemkov na hospodárenie pre
občanov, alebo samostatne hospodáriacich roľníkov. Takto teda občania, alebo samostatne hospodáriaci
roľníci,
ktorí doposiaľ hospodárili zväčša na podnájomných pozemkoch, môžu vykonávať
poľnohospodársku činnosť na svojich pozemkoch, ktoré zhotoviteľ projektu umiestňuje do lokalít,
na ktoré je prístup z existujúcich komunikácii. Pre vlastníkov je však najväčším prínosom to, že pokiaľ
disponujú výmerou vyššou ako 400 m² pri poľnohospodárskej pôde a 2000 m² pri lesnej pôde,
novonadobudnuté pozemky budú vlastniť v podiele 1/1.
Tunajší odbor zväčša na žiadosť obce nariadi alebo povolí tzv. prípravné konanie k projektu
pozemkových úprav, v ktorom sa zhodnotia jednotlivé ukazovatele daného katastrálneho územia
a vyhodnotí sa záujem vlastníkov v obvode projektu na základe anketových lístkov. Pozemkové úpravy sa
môžu začať vykonávať iba v tých katastrálnych územiach, v ktorých už bol zapísaný Register obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP) a bola v prípravnom konaní preukázaná opodstatnenosť pozemkových
úprav. Pozemkový a lesný odbor výsledný elaborát zašle na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, ktoré daný projekt posúdi a zaradí do zoznamu možných projektov
a v prípade voľných finančných prostriedkov vyhlási súťaž na jeho zhotoviteľa.

Spracované a ukončené ( zapísané do katastra ) projekty pozemkových úprav
v okrese Topoľčany:
Katastrálne
územie
Koniarovce
Ludanice
Nemčice
Oponice
Preseľany

Dátum
začatia projektu
01.07.2003
21.06.2004
01.06.2005
03.02.2005
05.06.2006

Dátum ukončenia
projektu
26.01.2010
06.02.2012
20.09.2013
24.04.2013
29.05.2013

Spracované prípravné konania k projektom pozemkových úprav v okrese
Topoľčany sú pre kat. územia:
Belince
Biskupová
Hajná Nová Ves

Malé Ripňany
Podhradie
Tesáre

Podrobné informácie o projektoch pozemkových úprav nájdete na web stránke Komory pozemkových
úprav www.kpu.sk.

Členenie projektu pozemkových úprav a postup prác
Projekt pozemkových úprav §§ 8 - 14
Vypracovanie
projektu
pozemkových úprav
§8 - 13

Operát obvodu
Zriaďovanie PBP
projektu pozemkových
úprav

Úvodné podklady
§9 - 10

Určenie hranice obvodu projektu
Účelové mapovanie polohopisu
Účelové mapovanie výškopisu
Aktualizácia BPEJ a mapa hodnoty pozemkov
Register pôvodného stavu
MÚSES na účel projektu pozemkových úprav
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
Návrh nového
usporiadania pozemkov v
obvode projektu
pozemkových úprav
§11 - 13
Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných
zariadení a opatrení
Vypracovanie projektovej dokumentácie spoločných zariadení
a opatrení
Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav a RPS
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho
vytyčovacieho plánu
Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)
Vykonanie projektu
pozemkových úprav

a

Plán prechodu na nové usporiadanie
§14
Rozdelenie parciel registra C hranicou obvodu projektu
Vytýčenie a označenie Vytýčenie a označenie význačných
lomových bodov
lomových bodov hraníc nových
hraníc nových
pozemkov
pozemkov
Vytýčenie a označenie podrobných
lomových bodov hraníc nových
pozemkov
Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
Aktualizácia kombinatória
Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo
formou obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
Atlas projektu pozemkových úprav

Realizácia v projekte navrhnutých spoločných
zariadení a opatrení
Vysvetlivky:

Výstavba v teréne

riešené v Metodickom návode na geodetické činnosti
riešené v Metodickom návode na projekčné činnosti

